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Studieförbundet Vuxenskolan i Halland
”Enligt Novus trendundersökning inför 2018 så kunde vi utläsa att 95% av de tillfrågade vill
lära sig någonting nytt kommande år och 65% ser nyfikenheten som en drivkraft för lärandet.
Lägg där till att 4 av 10 gärna går en studiecirkel.
Redan vid blotta anblicken av dessa siffror så bubblar jublet av entusiasm och ådrorna fylls av
energi för oss folkbildare. Vi finns, vi är skickliga och vi fyller en viktig funktion i den svenska
välfärden. Fortsätter vi att studera Novus framtidsundersökning så ser vi att 43% inte anser
att de är en del av samhällsdebatten. Det är då som vi blickar tillbaka på 2018 och alla de
mötesplatser vi skapat för mer än 10 000 hallänningar.
Folkbildningen och Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt haft stor betydelse för integrering
av de nysvenska som kommit till oss. Vi har lyckats skapa en tröskel in i det svenska samhället
som känns lockande och enkel att kliva över. Du får antingen de första svenska orden hos oss
eller något senare kanske din första anställning.
Detsamma gäller de människor som på något sätt befinner sig i en utsatt situation i vårt län.
Det kan vara personer med någon variant av funktionsnedsättning eller möjligtvis unga i ett
av våra utsatta områden. Det är mötesplatser för dessa personer vi brinner mest för. Det är
för dig vi älskar att gå till jobbet varje dag.
Studieförbundet Vuxenskolan Halland har en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser.
Utifrån de mätningar som gjorts av hur personalen upplever sin arbetsmiljö och hur vi
beskriver vår organisationskultur så rankas vi som Sveriges sjunde bästa arbetsplats bland
företag med 20–50 anställda. Vi är inte bara stolta utan rentav malliga att under flera år
medvetet arbetat för att skapa denna miljö för oss som jobbar här. Vi är helt övertygade att
om din arbetsplats präglas av en miljö som ger energi, stolthet och förtroende så skapar det
oändliga möjligheter för dig att bidra till en demokratisk samhällsutveckling.
Vi strävar hela tiden efter att ge människor chansen att kunna följa med i den digitala framtiden.
Alla ska kunna ta del av sociala medier, interaktiva TV tablåer, egenservice på myndigheter
och andra digitala möjligheter. Våra mötesplatser minskar den digitala klyftan men den skapar
samtidigt det sociala mötet, eller som Sverker Sörling säger:
”Det finaste med folkbildningen är att den bryter ensamheten, denna förbannade folksjukdom
som drabbar människor”.  
Styrelsen i februari 2018
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SVs värdegrund
• SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
• Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv

tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision
• SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
• Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
• SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.
• SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av

föreningsliv, kultur och samhälle.

Till grund för vår verksamhet 2018 fanns följande:
• SVs Stadgar.
• SVs Idéprogram, värdegrund och vision.
• SVs Strategiska plan 2017-2019
• SVs Ekonomiska plan
• Statens syften och områden
• Avdelningens resultatavstämningar, analyser och kvalitetsredovisning, under året.
• Behov och önskemål från deltagare, lokala föreningar, samarbetsorganisationer,
kommunala enheter och fristående grupper.
• Avdelningens verksamhetsplan och budget 2018
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Verksamheten
Kursverksamheten
Det kan vara helt avgörande för en människas välmående att ha något meningsfullt och lustfyllt att längta efter. Ett andningshål i veckans måsten. Genom våra kurser och studiecirklar
vill vi erbjuda människor just den möjligheten - att växa och utvecklas – både som individer
och tillsammans med andra. Att upptäcka, lära nytt, hitta passion och lust ger oss energi.
Det är när vi utvecklas och växer - som vi känner att vi lever.
Det livslånga lärandet

Meningsfull fritid - för folkhälsan

2018 erbjöd vi hallänningarna flera hundra
olika kurser i samtliga av våra sex halländska
kommuner. Det är vår ambition att erbjuda
kurser, cirklar, kultur och föreläsningar inom
en mängd områden så att så många människor
som möjligt ska hitta just det där som får
just deras hjärtan att klappa lite extra.  Släktforskning, hiphop, spanska, svampexkursion,
klädsömnad, akvarell, biodling, tårtbakning,
orientalisk dans eller navigation.  Möjligheterna
är snudd på oändliga och vi vill ta vara på
människors lust, nyfikenhet, drivkrafter och
engagemang. En bakkurs på sportlovet lockade
ett rejält gäng baksugna barn från Halmstad,
Laholm och Hylte.

Genom vårt utbud vill vi erbjuda människor
möjligheter, nya infallsvinklar och en meningsfull fritid. Att göra något som känns meningsfullt gör oss helt enkelt gott till både kropp och
själ. Många människor idag funderar över hur
de ska få ihop livspusslet, psykisk ohälsa och
stress är oroväckande varningstecken i vår tid,
som vi ska ta på allvar. Kanske är det också
förklaringen till ett allt större intresse för det
som stärker vår hälsa till både kropp och själ.
Under 2018 erbjöd vi t ex yoga och meditation
i alla dess former runt om i Halland. Och i den
populära MåVäl-kören hittade många Halmstadbor ett forum att få sjunga i under 2018 - oavsett
sångvana och erfarenhet. Här är det sångglädje
som råder. I Varberg erbjöds lugna och koncentrerade rörelser i Qi gong och i Falkenberg
fylldes kursen Compassion snabbt – här handlade det om medkänsla och mindfulness.

Vi erbjöd sommarkurser på temat hälsa och
inför julen lärde sig ett gäng baka nyttigare
julgodis. Under 2018 har vi också fortsatt vårt
arbete med att minska den digitala klyftan i
samhället genom kurser i t ex iPad och hur du
kan använda din smarta telefon.
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Under 2018 presenterade vi också Singel i
Halland - en serie tematräffar med möjlighet
till nya kunskaper och reflektioner i gemenskap med andra kring livet som singel. Här
fanns plats för både matlagning, samtal, idéer
och inspiration.
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Samhälle och engagemang - valår
Varje termin erbjuder vi hallänningarna kursen
Nyfiken på politik, vilket förstås var extra aktuellt
ett valår som 2018.  Kursen vänder sig till den
som vill vara med och påverka samhället men
inte riktigt vet vart man ska börja. Här får deltagarna inblick i politiskt arbete på kommunal
och regional nivå, se hur partierna arbetar,
politikerrollen och tjänstemannarollen. Under
2018 erbjöds också en kurs om hur det svenska
försvaret fungerar samt möjlighet att vara med
på ett samtal med analys av årets valresultat.
Kursen Alla borde vara feminister blev så uppskattad att vi fick göra en fortsättning – en serie
träffar för den som är nyfiken på feminism.  
Här fick man på ett enkelt sätt ta del av teorier
och begrepp, historia samt litteratur i ämnet –
vilket skapade många och långa diskussioner
och med det så fick deltagarna ett par användbara ”genusglasögon” att spana med.

2018

Samtal i rörelse - demokrati, dialog
och folkbildning
Folkbildning som ett vaccin mot populism gav
idéen till samtalsserien Samtal i rörelse i samarbete med Halmstad stadsbibliotek, där vi
under våren 2018 fokuserade på #Metoo.
Frågan var #Metoo - vad händer nu? Vi ville
tillsammans med inbjudna gäster och medborgare fördjupa samtalet och få en bild av nuläget
och samhällsutvecklingen. De tre kvällarna
handlade om kvinnors organisering i ett historiskt perspektiv, mansrollerna samt vad som
konkret kan göras och av vem. Våra kunniga
samtalspaneler kunde alla på olika sätt bidra
till nya infallsvinklar och det blev en rad intressanta och välbesökta kvällar med många engagerade deltagare i publiken.

Kursprogrammen
I 2018 års kursprogram gjorde vi djupdykningar i utbudet för att profilera några områden lite extra.

VT-18 Dansa för livet…
Catherine Ungberg, verksamhetsutvecklare och danspedagog
i SV Halland intervjuades i vårens program. Här berättade
hon om dans för människor med Parkinson.
Under 2018 kunde vi erbjuda Dans för
Parkinson i de flesta halländska
kommuner - en mycket
uppskattad dansklass som
undersöker kroppens
möjligheter till rörelse
med dansen som verktyg.

HT-18 Tillsammans är vi oslagbara!
Folkbildning är gemenskap - och det vill vi att våra deltagare ska
känna och uppleva, därför valde vi i höstens program att fokusera
på allt det vi gör tillsammans. Vi intervjuade bl a ett par cirkelledare
som på olika sätt vill råda bot på ensamheten genom sina kurser och
studiecirklar. Det samlade budskapet var – Du är inte ensam!
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Människor i behov av särskilt stöd
Tillsammans med intresseorganisationer eller olika myndigheter bedriver SV ett engagerat
arbete med människor med någon form av funktionsnedsättning. Verksamheten ska göra
det möjligt för dessa personer att, utifrån sitt funktionshinder, delta inom en mängd olika
ämnen. Vi arbetar med samtalsgrupper för medlemmar i t ex parkinsonföreningar, afasiföreningar, anhörigföreningar och fibromyalgiföreningar.
I Halmstads kommun samarbetar SV med vår
nära granne, träffpunkten Bredgatan. Det är en
verksamhet som vänder sig till personer med
psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder
mellan 18-65 år, som behöver stöd för att kunna
ta del av samhällets utbud och få möjlighet att
ingå i ett meningsfullt sammanhang. SV har i
samarbete med socialförvaltningen och Träffpunkten under 2018 genomfört kurser i bla
sömnad, målarcirkel, yoga m m.

Arvsfondsprojektet KiX-modellen
Studieförbundet Vuxenskolan Halland fick 2016
beviljat Arvsfondsprojektet KiX, som står för
Kreativitet Inspiration och Xtra mycket kärlek.
Arvsfondsprojektet KiX-modellen pågick
2016-2018 och målet är att skapa ett brett, lätttillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar,
och som ger ungdomar med intellektuella
funktionsvariationer tillträde till det ordinarie
fritidsutbudet i Halland. KiX har under året
bjudit in till inspirationsdagar och studiecirklar i olika ämnen där det är deltagarna själva
som bestämmer innehållet.
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Idag finns det sju personer med egen intellektuell funktionsnedsättning som genom cirkelledarutbildning och projektet gått från deltagare till cirkelledare och som nu på egen hand
leder studiecirklar. Aktiviteter som t ex Mitt
Val 2018, Matlagning med Hushållningssällskapets Matglad App och konceptet Välkommen på middag, dans, teater och en tjejgrupp,
fördelat på orterna Laholm, Halmstad, Hylte
och Falkenberg. Varberg och Kungsbacka har
haft enstaka studiecirklar i KiX regi 2018, bland
annat Mitt Val och Välkommen på middag.

Valår med Mitt Val
Valåret 2018 engagerade Studieförbundet Vuxenskolan åter väljarna med intellektuell funktionsnedsättning, för att öka röstningsfrekvensen i
målgruppen där annars en bråkdel gör sin röst
hörd. I Halland genomförde vi två valdiskussioner och två studiecirklar i studiematerialet
Mitt Val – om rösträtt och funktionsnedsättning. Det lättlästa studiematerialet fungerade
också alldeles utmärkt även i våra samhällskunskaps/svenska grupper för asylsökande!
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Högläsare och Kultur i äldrevården
Studieförbundet Vuxenskolan har under flertalet år bedrivit kultur i äldrevård och patientföreningar. I flera av Hallands kommuner,
framför allt i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, genomför våra kulturarbetare spelningar
och högläsning för de boende. Det finns ett
rörande gensvar vid varje tillfälle. Musik från
förr väcker minnen och glädje som får deltagarna att le, känna glädje och erinra sig vackra
stunder i livet.
I Kungsbacka har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen under 2018 haft en satsning på
fem högläsare, som läst på Träffpunkter, äldreboenden och i Daglig verksamhet. Insatsen har
varit otroligt uppskattad av deltagarna och den
har fungerat över förväntan för de personer
som hittat en ytterst meningsfull sysselsättning i att läsa högt för en grupp som har stora
behov.
I Laholms kommun samarbetar SV med Träffpunkterna och kan i aktivitetsprogram erbjuda
material och ledare till förebyggande cirklar
för äldre och anhöriga.

Asyl och nyanlända
Uppdraget från staten att bedriva Svenska från
dag 1 samt Vardagssvenska fortlöpte under
2018 men antalet asylsökande fortsatte minska.
I Halland förändrade Migrationsverket så att
boendet i Spenshult alltmer blev huvudorten för
de asylsökande att bo och vistas på. Det medförde att SV successivt flyttade verksamheten
mot Spenshult, och under 2018 bara hade
svenskagrupper i Halmstad, Hylte och Varberg.
Under 2018 fick folkbildningen också två nya
uppdrag, insatserna Föräldrars delaktighet
i skolan och Uppsökande verksamhet för
kvinnor. SV Halland gjorde ett fantastiskt jobb
med att ta fram studiematerialet för uppdraget
Föräldrars delaktighet i skolan, och det spreds
till SV avdelningar i hela landet.

2018

Stöd och Matchning, på uppdrag av
Arbetsförmedlingen
Efter lång förberedelse och en hel del motgångar som övervunnits kunde vi 2018 starta
arbetsmarknadsuppdraget Stöd och Matchning för Arbetsförmedlingen. Studieförbundet
Vuxenskolan är underleverantör till Samjobb
AB i Göteborg på orterna Kungsbacka och
Varberg och ska med olika metoder hjälpa
arbetslösa att komma närmare en anställning.
I projektet Doula och Kulturtolk har vi tidigare
år rekryterat och utbildat 12 kulturtolksdoulor
från flera språkgrupper - arabiska, persiska,
kurdiska, engelska, somaliska, ukrainska,
franska och ryska. Dessa kvinnor har vi 2018
fortsatt samarbeta med inom Stöd och matchning, där de engagerats som språkstöd i coachningen av nyanlända.

Du är inte ensam – mötesplats för
nyanlända kvinnor
Under 2018 avslutade vi projektet Du är inte
ensam i Halmstad, som startade 2017 med
projektstöd från Länsstyrelsen. Projektet har
riktats till nyanlända kvinnor som fått uppehållstillstånd i Sverige, men som i nuläget
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Du
är inte ensam arbetar med att skapa nätverk,
dialog och aktiviteter kring kultur, mänskliga
rättigheter, jämlikhet och demokrati.
Kvinnorna träffas i studiecirkelform kring
olika teman, träffar andra kvinnor och möter
inspirerande förebilder. Tanken är att skapa ett
forum där var och en kan tänka fritt, samtala
och kunna reflektera tillsammans med varandra. Ett av projektets resultat var att föreningen
Halmstad Internationella Kvinnoförening
startade i februari 2019.

SV Halland nådde under året 230 personer
genom detta introduktionsarbete till det svenska
språket och samhället.
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Kulturenheten
Kulturen är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett välmående och öppet
samhälle, det är vår fasta övertygelse. Därför är vår ambition att så ofta vi kan genom
kulturen skapa möten - som inkluderar och bygger broar mellan oss människor. Kulturverksamheten i Halland är en levande verksamhet fylld av dans, musik, teater och andra uttryck.
Dansstudion
- Varberg, Halmstad…och nu även Falkenberg!
Det råder inget tvivel om att det finns ett fortsatt stort intresse för dans i länet inte minst
bland ungdomar. Därför är det extra roligt att
vi 2018 kunde öppna portarna till vår tredje
och helt nybyggda dansstudio i Falkenberg!

25 augusti var det premiär för nya Dansstudion i SV:s lokaler på Möllegatan
i Falkenberg. Bandet klipptes av gemensamt av alla som pemiärfirade på plats
och dansgrupper från både Varberg och Halmstad bjöd på uppträdanden,
workshops med prova-på-dans.
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Dansstudior som gör skillnad
Våra dansstudior erbjuder tillsammans ett
brett utbud av dans i olika genrer till barn
som vuxna, tjejer som killar - street och break,
showdans, jazz, modern dans, musikal, orientalisk dans, balett, babyrytmik och barndans.
Dessutom har de blivit uppskattade och självklara samlingsplatser för många unga dansare
och dansgrupper.  Självklart är det dansen som
förenar, men här finns också utrymme för andra
samtal, ibland pågår läxläsning och här erbjuds
en trivsam samvaro som gör skillnad i vardagen för många av våra unga deltagare. Dansstudion är en trygg plats att helt enkelt kunna
komma till och trivas i. Ungdomarna får själva
ta ansvar för lokaler och arrangemang och får
möjlighet att följa med ut på skolor och andra
sammanhang för att hålla workshops för yngre
barn och andra ungdomar. I samband med
skollov brukar vi t ex alltid försöka erbjuda
barn och unga möjligheten att prova, här blir
våra yngre ledare inspiratörer själva vilket är
uppskattat och kul. Det är mycket lärorikt att
utvecklas i rollen som ledare och förebild, det
bygger självkänslan och gör att ungdomarna
växer och tar än mer ansvar. I Hylte kunde vi
i samarbete med fritidsgården erbjuda hela 6
stycken workshops under 2018, vilket gav ringar
på vattnet och fler unga hittade till dansen.

Fartfyllt år med danstävlingar,
samarbeten och shower
2018 blev ett intensivt år på arrangemangsfronten. Våra dansgrupper i Halland medverkade både i andras evenemang och arrangerade
egna. I februari deltog t ex våra dansare i en
stor workshop med dansare från Polen. Och
när pingis-VM gick av stapeln i Halmstad i
april, så var våra dansare med och öppnade
hela evenemanget.
Även Dansens dag 28 april blev fylld av Dansstudions medverkan i Halland. I Varberg bidrog
vi med planering, dansare, konferencier och workshops. Varberg slog dessutom dagen till ära
och allas förtjusning rekord i ”fuldans” denna
dag – ett begrepp som nästan blev sin egen
genre 2018 – alla kan dansa som man har lust!
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Våra dansgrupper medverkade också under
våren på Andersbergsfestivalen i Halmstad
och Pride i Varberg. Ett fint samarbete med
Region Halland blev det i oktober i Skapa dans
som rymde workshops på flera platser i länet.
Under hösten arrangerade en av våra dansgrupper Young Hip Hop Artists ett stort och
mycket uppskattat dansevent i Halmstad
med besökare och tävlande från olika länder.
Projektpengar hade ungdomarna sökt själva
genom Halmstad Kommun och Region Halland.
Det fartfyllda dansåret avslutades som alltid
med att Dansstudion i Varberg bjöd på sprakande julshow på Varbergs Teater.
2018 var med andra ord ett år fyllt med dansevenemang och workshops av olika slag som
engagerade många av våra dansgrupper över
hela Halland - som här fick möjlighet att sprida
sin dans på scener, gator och torg och inspirera
andra ungdomar att göra detsamma.

Kulturföreningarna blir ett Vi Unga
distrikt
Samarbetet mellan våra dansastudior blir allt
tätare och det är tydligt att ungdomarna över
länet inspirerar varandra. Flera av grupperna
har nu också på ett enkelt sätt fått hjälp med
att starta sina egna kulturföreningar som en
del av SV:s ungdomsorganisation Vi Unga. Det
bildades flera kulturinriktade Vi unga-föreningar under året, Afro-Kultur och dansgruppen Diversity i Varberg och Libanesiska föreningen i Falkenberg, som haft dansverksamhet i
den nya Dansstudion.
Med en förening har ungdomarna större möjlighet att söka egna projekt och arrangemangsstöd – en frihet och självständighet gett dem
ny luft under vingarna.
Under 2018 var det dags att ta nästa steg
och i november startade ett Vi unga distrikt i
Halland för första gången på över 30 år - ett
riktigt föreningsår med andra ord.
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Musik – körer, hiphop, trubadurer
och afrokultur
”Musik ska byggas utav glädje, och med glädje
bygger man musik!”
Lill Lindfors budskap gäller i högsta grad
inom SV - från trubadurer som väcker minnen
till liv på de halländska äldreboendena till de
över 500 deltagarna i de nära 30 körer som är
knutna till SV Halland till nya föreningen AfroKultur, vars nyanlända medlemmar kombinerar konst, musik och dans med kongolesiskt
ursprung.
De senaste åren har hiphop och R&B-genren gått
om den traditionella rocken med råge. I Falkenberg har det byggts upp ett samarbete med fyra
studios där ungdomar samarbetar i kollektiv
och bildar ”team” där någon bygger beats, en
annan producerar, någon marknadsför, det
bjuds in olika sångare och artister beroende
på vilken produktion teamen arbetar med.
Det finns ett fokus på singlar och soloartister
som det ligger många personers arbete bakom.
Nämnas bör reggaeartisten WillMan, som samarbetar med många olika artister i sin studio
Spiritum i Vinberg. Han inledde sitt samarbete
med SV som gymnasieelev för snart tio år sedan
och har idag över miljonen streams på Spotify.
K.C. Studios är en ny hiphop-studio i Halmstad
med ca 25 musikintresserade som satsar seriöst
för att lyckas med sina musikgrupper och soloartister. SV inledde samarbete med dem i
december, de har tagit till sig folkbildningens
idé och fördelarna med att bedriva studioarbete i studiecirkelform.

Organisationer
Vi är eldsjälarnas bästa vän! Samarbetet med SV hjälper föreningar till ett bättre styrelsearbete, och vässad kompetens för en vitalare verksamhet som gör det lättare att rekrytera
medlemmar. Vi vet att det ”livslånga lärandet” i organisationer och föreningar skapar engagemang och stödjer den demokratiska processen.
Föreningsverksamheten utgör en stor del av SVs
verksamhet, på nationell, regional och lokal
nivå.
Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L), är SVs grundorganisationer. De utser ombud till stämmor
och bemannar interna uppdrag i styrelser och
valberedningar. Stadgarna säkerställer också
att överläggningar ska ske med grundorganisationerna inför viktiga vägval.
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar idag
med mer än 140 lokala föreningar i länet. Folkbildningens stöd till civilsamhällets föreningsliv är av avgörande betydelse för vårt välfärdssamhälle. Det är genom detta samarbete som
det demokratiska arbetet i föreningarna och
kulturlivet på landsbygden fortlöper genom
SVs föreningsutveckling, funktionärsutbildningar och arrangörsutbildningar.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
2018 var ett omvälvande år för LRF i Halland,
då tjänstemannaorganisationen gick upp i
Region Väst med Västra Götaland, Skaraborg
och Värmland.
Äganderätt och vattendirektivet var fortsatt
aktuella frågor i lokalavdelningar och kommungrupper 2018, och på hösten gick startskottet
för ett gemensamt uppdrag från Jordbruksverket där SV och LRF tillsammans ska öka
kunskaperna om dikning och markavvattning
hos dikningsföretag och markägare i hela landet.
Studieförbundet Vuxenskolan har även genomfört valberedningsutbildning och cirkelledarutbildning under 2018. Webbsända seminarier
på aktuella ämnen, (skog, vatten äganderätt t
ex) startades av SV och LRF under hösten 2017
och användes som studiematerial i flera cirklar
under 2018.
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I juni 2018 avslutade SV Halland i samverkan
med LRF Halland projektet Unga Gröna ledare
(Lavatar 2.0), finansierat av Stiftelsen Svenska
Lantbruksveckans Fond. En grupp om 20 deltagare (10 kvinnor och 10 män i åldrarna 16-36
år) valdes ut för att starta utbildningen i januari 2018. Utbildningen innehöll sex träffar och
avslutades 22 mars. Projektets goda exempel
lyftes fram inom LRF och fick stor spridning
över landet,
Hösten 2018 följdes ledarutbildningen upp av
en stor konferens för LRF Ungdomen i hela
den nybildade regionen LRF Väst, där även
LRF Hallands tjänstemän gick in 2018. Konferensen arrangerades i samverkan med SV.

Centerpartiet
Valåret 2018 firade Centerpartiet i Halland
100 år och firades av SV med inspelning av en
specialskriven vallåt “Framåt!” tillsammans
med Reine Johansson, givetvis framförd i tonarten “C”. Partiets förtroendevalda medverkade
och sjöng, och Centern finansierade själva och
spelade in en tillhörande musikvideo som gick
varm i valarbetet och gjorde succé i sociala
medier med 15 000 visningar på Facebook!
Centerpartiets utbildningssektion har genomfört en retorikkurs. Centerkvinnorna genomförde bland annat en SV Arena på temat Huskurage, med mål att förebygga och förhindra
våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.
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Liberalerna
Den stora satsningen som Liberalerna, SV
Halland och SV Västra Götaland genomfört
med utbildningen av framtidsagenter utmynnade i en engagerad valrörelse 2018.
Studieförbundet Vuxenskolan har designat hela
utbildningen och även utbildat fyra stycken
kolleger i processledning. Samabete över länsgränserna har präglat både SV och Liberalerna
i valrörelsen 2018 och stärkt framgångarna i
den västra regionen.

SPF seniorerna
SPF Seniorerna är den enskilda organisation
som SV har störst verksamhet tillsammans
med. Det handlar om allt från föreningskunskap, friskvård, hantverk, dans, läs- och
res, mobil- och datorkunskap, till kulturprogram i allt mellan musikunderhållning på
äldreboenden till reseskildringar och historia.
Ett intensivt arbete att implementera SPF
seniorernas nya hemsida och medlemsregister
har gjorts under året. Än en gång så har studiecirkeln visat sig vara ett fantastiskt verktyg för
att nå alla fyrtio föreningar och dess medlemmar.
Det kom ett hundratal deltagare till konferensen i Göteborg som SV och SPF arrangerande
under våren. Kommunvis lade de upp sin egen
valplan utefter de nationella riktlinjerna för
att skapa en opinion för frågorna lokalt. Det
handlade bl a om bostäder, ekonomi
och hälsa kopplat till pensionärernas
behov. Dagen var kreativ, strukturerad
och gav konkreta verktyg i föreningarnas uppgift som remissinstans.
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Sveriges Hembygdsförbund
Föreningskunskap inom hembygdsrörelsen som
finansierat av Hallands Bildningsförbund fick
stor spridning 2018 och de efterfrågade studiecirklarna fortsätter 2019. Vi har även sett en
trend att andra typer av cirklar startar i hembygdsrörelsen, verksamhet så som teater, musik
och språk.
2018 års SV stipendium till den hembygdsförening som under föregående år har haft
betydande hjälp av folkbildningen i sin utveckling
tilldelades Fjärås  Hembygdsförening.  Ett utdrag
ur motiveringen:

SV delar ut ett stipendium på 10 000 kr till den,
de, föreningar som engagerar flest medlemmar,
genomfört flest studiecirklar och kulturarrangemang eller har gjort utmärkande folkbildningsinsatser under året.
På SPF seniorernas distriktsstämma tilldelades
2018 års stipendium två föreningar. Prissumman
de fick dela på var 15 000 kr, SPF Seniorerna
Snöstorp samt SPF Seniorerna UnnarydJälluntofta var det föreningar som tilldelades
priset. Ett utdrag ur motiveringen löd:
”Dessa SPF-föreningar har engagerat många
människor i ett aktivt folkbildningsarbete och
föreningen har dessutom på ett imponerande
sätt nått många nya medlemmar.”
Med satsningar på bl a hantverk, friskvård,
kostrådgivning och matlagning (Friskvård,
Läs & Res och Dans som mervärde) har
föreningarna på ett inspirerande sätt utvecklat
verksamheten.
Föreningarna har därmed, genom sitt utbud
och sitt engagemang skapat förutsättningar,
för alla att hitta studiecirklar och mötesplatser
som förenat både nytta och nöje.”

Föreningen tilldelas stipendiet för förtjänstfulla insatser för en mångfaldig och bred verksamhet. Föreningen har under 2017 bland annat anordnat utställningen ”Fjärås under ett
sekel” i november som lockade ett hundratal
besökare. Föreningen sammanställde även
handskrivna beskrivningar över livet i Äskatorp i en bok och ordnade ett lyckat och välbesökt boksläpp. Med flest antal unika deltagare i Halland av de nominerade, jobbar föreningen i den ordinarie verksamheten med ett
flertal studiecirklar om bygdeforskning, bilddokumentation, föreläsningar och bygdevandringar. “

Projekt Bygdevårdarna
Hösten 2018 stod det klart att Studieförbundet
Vuxenskolan Halland beviljats ett större EUprojekt via LLUH, Lokalt Ledd Utveckling
Halland, som sträcker sig över perioden 20192021.
Projektet handlar om att bygga nätverk mellan
bygdegårds- och hembygdsföreningar i landsbygden för att göra gemensamma insatser för
utvecklingen av gårdarna och bygden.
I projektet ingår även möjligheten att gå ihop
för att tillsammans ta in hjälp från Bygdevårdsteam, som SV Halland anställer med hjälp av
Arbetsförmedlingen för olika insatser. Bygdevårdsteamen ska också, med hjälp av bl a Coompanion i Halland få kunskaper för att kunna
starta arbetsintegrerade kooperativ, när projektet är slut.
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Cirkelledaren – i cirkelns mitt
Rollen som cirkelledare handlar om att lotsa
deltagarna i cirkelgruppen till ny kunskap och
till gemenskap. I cirkeln lär man sig lika mycket
om varandras erfarenheter, som av studiematerialet och ledaren. Klimatet behöver därför
vara tillåtande och öppet. Om studiecirkeln är
navet som SV snurrar kring – så är det cirkelledaren som tillsammans med sin grupp påverkar hur cirkeln utvecklar sig. Cirkelledarens
roll är så viktig, hen skapar tillit och trygghet
i gruppen, så att alla blir delaktiga.  För ju mer
delaktighet och känsla av att vilja dela med sig,
desto bättre kvalité och resultat brukar det bli
i cirkelarbetet, det är vår erfarenhet.

Studiecirkeln – en egen
pedagogisk form
Att delta i en studiecirkel är fritt och frivilligt,
det bygger på människors egna initiativ och
motivation för att lära och mötas. Det handlar
om att gemensamt vilja utvecklas och utmanas.
I en cirkel ges utrymme för samtal om viktiga
saker. Både det som rör vårt valda ämne, men
också om sådant som händer omkring oss.
Kanske är det i en hantverkscirkel som vi får utrymme för vissa av de svåraste frågorna – utan
krav på att lösa dem. Vi kan mötas och samtala och kanske får vi nya insikter som leder
oss vidare. Det är det som är folkbildning.
Förutom ny kunskap är bättre självförtroende
ofta en effekt av att delta i studiecirklar - det
uppstår i att man i cirkeln blir sedd, hörd och
respekterad för den man är.

16

2018

Cirkelledarutbildningen
– en värdefull start
SV Halland erbjuder sina cirkelledare en
utbildning om nio studietimmar, inför varje
ny kurstermin. Innehållet följer rekommendationerna från Folkbildningsrådet såsom statens
syfte med stödet till folkbildningen, bakgrund
och förståelse för nutidens möjligheter, folkbildningens särart och pedagogik, ledarskap,
grupputveckling och demokrati.
Deltagarna förbereds genom en individuell
introduktionsutbildning som är web-baserad.
Därefter träffas alla för en utbildningsdag
i SV:s lokaler på Mölleskolan i Falkenberg.
Upplägget är att öka förståelsen för cirkelns
pedagogik genom att uppleva, reflektera,
teoretisera och pröva. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg samt noteras till
Folkbildningsrådet att ledaren har genomgått
erforderlig utbildning, och därmed godkänd
enligt de uppsatta kriterierna.
Under 2018 gjorde vi en inventering av huvudledernas kvalifikationer i Halland och kunde
mot årets slut konstatera att hela 70% genomgått introduktion och/eller utbildning, vilket
är en hög siffra, som vi målmedvetet arbetar
med att höja ytterligare. Allt fler cirkelledare
rapporterar nu också med e-lista, en utveckling som vi också försöker stimulera på olika
sätt. 4-6 ggr per skickar vi ut ett Nyhetsbrev till
våra ledare, med senaste nytt från SV.
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Skräddarsydda utbildningar – dans
Vi erbjuder även utbildningar riktade till cirkelledare inom ett särskilt verksamhetsområde.
Det kan vara föreningsliv, integration eller
funktionsvariationer.
Under 2018 utvecklade vi en cirkelledarutbildning med inriktning dans för att det är där vi har
flest ungdomar. Utbildningen innehöll moment
som; vad är SV, vad är en studiecirkel, dans-

pedagogik och metodik, genomgång av digitala närvarolistan, vi tittade på klipp av olika
dansstilar och danslektionsupplägg. Vi började
dagen med en incheckning och spelregler för
dagen. Något vi konstaterade också är bra att
göra med sina dansdeltagare. De unga cirkelledarna tyckte att utbildningen var mycket
givande och peppande - de var sugna på att
sätta igång med sina kurser och studiecirklar.

Årets Kreatör 2018
Varje år utser vi årets cirkelledare i Halland
och 2018 blev Rebecka Karlsson i Falkenberg
utsedd till Årets Kreatör för sitt engagemang och
kreativitet med föreningen KiX – Kreativitet,
Inspiration och Xtra mycket kärlek.

Juryns motivering:
Rebecka har i sitt cirkelledarskap arbetat engagerat och utvecklande
med funkisföreningen KiXarna i Falkenberg, för att skapa en bestående
verksamhet som har alla förutsättningar att leva vidare i egen regi, när
projekttiden för Arvsfondsprojektet KiX är slut.
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Organisationen
SV verkar för att vara lokalt närvarande i länets alla kommuner. Genom vårt lokala
engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida
utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän
och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling.

Pedagogisk utveckling

Förtroendevalda

SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar
alla studiecirklar, kurser och arrangemang.

Engagemang och kunskap är viktiga ledord
när man ingår i en styrelse. Andra viktiga
faktorer är att varje förtroendevald finner sin
roll i styrelsearbetet samt att det finns bra
faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut
skall fattas.  

Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är
viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår
från en öppenhet att pröva ny metodik, ny
teknik och flexibla former för lärande och omfattar all verksamma inom SV Halland.  
Våra 1684 cirkelledare och kulturarbetare är
mycket viktiga för oss och vi arbetar för att
stärka deras roll inom SV Halland.

Styrelsens ledamöter:
Ordförande

Niclas Erlandsson

Vice ordf

Helén Andersson

Övr ledamöter
Inga-Lill Kihlberg, Sven-Anders Svensson,
Claes Åkerberg, Maria Bronelius,
Tore Holmefalk (Centerpartiet),
Annika Arnesson (LRF),
Olav Magnusson (Liberalerna),
Åke Persson (SPF) adj

Revisorer:
Lena Olofsdotter, Gösta Gustafsson och
auktoriserad revisor Jan-Ove Bengtsson.

Valberedning:
Gunnel Bengtsson, Cecilia Bengtsson, Emma
Gröndahl, Jenny Axelsson, Lars Fagerström
och ordförande Monica Carlsson.
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Personal

Kvalitetsarbetet

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett
insiktsfullt och hållbart ledarskap. Vi ger
samtliga medarbetare kompetensutveckling
utifrån avdelningens behov. Under året har
samtliga tjänstemän deltagit i någon form av
utbildning kopplat till deras roll. Vi har under
året varit 20 tjänstemän samt tio projektanställda.

SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt.

Sveriges bästa arbetsplats
Efter att SV Halland har fått certifiering som en
bra arbetsplats av Great place to work (GPTW)
så utsågs vi 2018 till Sveriges sjunde bästa och
Europas sextonde bästa arbetsplats. Tusentals
företag i Sverige strävar efter att finnas med i
GPTWs ranking över de bästa arbetsplatserna.
SV Halland placerade sig i kategorin 20- 50
anställda.

Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i
vårt kvalitetsarbete är att ta reda på vad våra
deltagare, cirkelledare och samarbetspartners
uppfattar om oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering,
SVs nationella ledningssystem och ledningens
genomgång är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.
För att vi ska kunna leva upp till statens krav
och våra egna högt ställda förväntningar så har
vi varje år interna genomlysningar. Utsedda
personer bland personalen gör en granskning
av genomförd verksamhet i våra kommuner
och utifrån det så kan vi ständigt göra förbättringar av vårt arbetssätt.

Med anledning av den fina rankingen så har all
personal kunnat delta på den årliga galan som
arrangeras för de bästa arbetsplatserna samt
att tio av personalen deltog på utbildningsresa
till Aten, Grekland i juni.
För er som vill läsa hela vår beskrivning av SV
Hallands organisationskultur (Cultur Audit)
så gå in på länken https://bit.ly/2SqGcp6. Där
får du en fin inblick i hur en fantastiskt bra arbetsplats fungerar och utvecklas.
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Verksamhetsstatistik
2017
STUDIECIRKLAR

TIMMAR

2018
UNIKA
DELT.

ARR

STUDIECIRKLAR

UNIKA
DELT.

ARR

Falkenberg

415

14267

2219

264

471

17236

2175

223

Halmstad

722

25114

2933

282

735

27289

2934

270

74

1559

415

82

79

1670

441

70

Kungsbacka

383

11006

1915

351

426

11897

1997

349

Lahom

145

3720

776

209

150

3832

821

170

Varberg

569

15553

2862

341

569

14172

2762

244

2308

71219

10614

1529

2430

76096

10625

1326

TIMMAR

UNIKA
DELT.

ARR

Hylte

Totalt:

2017
STUDIECIRKLAR
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TIMMAR

TIMMAR

2018
UNIKA
DELT.

ARR

STUDIECIRKLAR

Kultur

431

24402

1479

166

509

28661

1299

209

MBSS

234

4194

1015

255

291

4994

1333

141

Organisationer

816

20638

4537

1019

797

19858

4363

916

Studieprogram

532

10025

3236

12

525

9996

3188

9

Övrigt

294

11876

1221

29

303

12425

1295

2

Totalt:

2307

71135

10614

1481

2425

75934

10625

1277
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www.sv.se/halland

